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َوتـََفرََّد ,  اءَ نَ فَ ال اتِ وقَ لُ خْ مَ ى الْ لَ عَ  بَ تَ كَ َو  اءَ مَ السَ وَ  ضَ رْ الَ  قَ لَ ي خَ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 
َها فَاٍن ُسْبَحانَُو بِالبَـَقاِء ) ( َويـَبـَْقى َوْجُو رَبَِّك ُذو اجلَََْلِل َواْْلِْكرَام *ُكلُّ َمْن َعَليـْ

 هُ دَ حْ وَ   اللُ الَّ ِِ  وَ لَ  ِِ الَّ أَ  دُ هَ شْ أَ , وَ  هُ رُ فِ غْ تَـ سْ أَ ي وَ سِ فْ نَـ  رِّ شَ  نْ مِ  وِ بِ  وذُ عُ أَ وَ  هُ رُ كُ شْ أَ وَ  هُ دُ حَْ أَ 
 ى اللُ لَّ صَ  وُ يلُ لِ خَ وَ  وِ قِ لْ خَ  نْ مِ  وُ يُّ فِ صَ وَ  وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  اً دَ مَّ مَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  وُ لَ  يكَ رِ  شَ اَل 
 .  ورِ شُ النُّ وَ  ثِ عْ بَـ الْ  مِ وْ  يَـ َل ِِ  َكِثرياً   اً يمَ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ 

 ةٍ يَّ وِ يَ نْـ دُ  اثٍ دَ حْ ن أَ مِ  مْ كُ بِ  رُّ ا ّيَُ وا بَِ بُِ تَ اعْ وَ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يُـّ أَ  وا اللَ قُ اتَـّ : فَ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ 
 ة !يَّ وِ رُ خْ الُ  مُ كُ اتِ يَ حَ  َلحِ  صَ ا يف وا بَِ عُ فِ تَ انْـ وَ 

ل ِِ  الَغرَّاءِ  انَ َلدِ بِ  اءِ جَ رْ  أَ يف  اتِ بَ الِ الطَ وَ  َلبِ الطُّ  آالفُ  وُ جَّ وَ تَـ يَـ  اً دَ غَ :ََونَ نَ مَ ؤَ اَالمَ هَ ي َ أَ 
 هِ ذِ بَِ  اتٌ فَ قَـ وَ  هِ ذِ ىَ وَ  !  لِ وَّ الَ  يِّ اسِ رَ الدِّ  لِ صْ فَ الْ  ةِ ايَ نَِ  يف  اتِ انَ حَ تِ االمْ  اتِ اعَ قَ 
 ة :دَ ائِ ا فَ بَِ  ونُ كُ يَ وَ  ةً رَ بْـ عِ  ونُ كُ ا تَ هَ لَّ عَ  ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ 

ا ذَ هَ , فَـ  انِ يَ حْ الَ وَ  امِ يَّ ي الَ ضِّ قَ تَـ وَ  انِ مَ زْ الَ  ورِ رُ مُ  ةِ عَ رْ  سُ وا يف لُ مَّ أَ تَ ىَ:َولَ الَ َةَ فَ ق َ الوَ 
 ةِ اسَ رَ للدِّ  َلبُ الطُّ  ودُ عُ ا يَـ مَ  عَ رَ سْ ا أَ مَ , وَ  اهُ نَ أْ دَ بَ  سِ مْ الَ ا بِ نَّ كُ َو  فَ صَ تَ انْـ  ي  اسِ رَ دِ  امٌ عَ 
 اتِ َلمَ عَ  نْ مِ  ةٌ َلمَ عَ  لْ بَ  , ةِ رَ لآلخِ  رْيِ السَّ بِ  ارٌ ذَ نْ ا ِِ ذَ ىَ , وَ  امٍ عَ  دَ عْ بَـ  امٌ ا عَ ذَ كَ ىَ وَ 

قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو   وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رَ فَـ  , ةٍ اعَ السَّ 
اَل تـَُقوُم السَّاَعُة َحَّتَّ يـَتَـَقاَرَب الزََّماُن فـََتُكوُن السََّنُة َكالشَّْهِر َوالشَّْهُر  )َعَلْيِو َوَسلََّم 

لسَّاَعُة َكالضََّرَمِة َكاجلُُْمَعِة َوَتُكوُن اجلُُْمَعُة َكاْليَـْوِم َوَيُكوُن اْليَـْوُم َكالسَّاَعِة َوَتُكوُن ا
 . اِنُّ بَ لْ الَ  وُ حَ حَّ صَ وَ  يُّ ذِ مِ رْ التـَّ  اهُ وَ ( رَ بِالنَّارِ 
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ة َ: و  ُهَما قَالَ  يِّ ارِ خَ  البُ يف  تَ بَ ثَـ  أ ي  ه اَاإِلخ  :  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنـْ
نـَْيا َكأَنََّك َغرِيٌب )َأَخَذ َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَْنِكِب فـََقاَل  ُكْن يف الدُّ

 (أَْو َعاِبُر َسِبيلٍ 
َِِذا أَْمَسْيَت َفََل تـَْنَتِظْر الصََّباَح َوَِِذا َأْصَبْحَت َفََل تـَْنَتِظْر  : وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَُقولُ 

! فـََهْل َْمُْن ُمْعَتِبُوَن ؟  اَء َوُخْذ ِمْن ِصحَِّتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتكَ اْلَمسَ 
 َوَىْل َْمُْن لِِلَقاِء رَبِـَّنا ُمْسَتِعدُّوَن ؟ 

اَهَ ي َ أ َ رِ مْ الَ  ِلِّ وَ وَ  مِ لِّ عَ مُ الْ وَ  بِ الِ الطَ  ةِ يَّ يمِ لِ عْ التـَّ  ةِ يَّ لِ مَ عَ الْ  رِ اوِ مََ  عَ مَ /َةَ يَ انَِالثَ َةَ فَ ق َ وَ الَ 
ْوَلُة َوَما َتْصرِفُُو ِمن اَلْمواِل  الطَّائَِلِة , َوَما يـَْفَعُلُو :ََبَ الَِالطَ  ِِنَّ ُكلَّ َما تـَُقوُم ِبِو الدَّ

اْلُمَعلُِّم يف الصَّفِّ أَْو يـَْعَمُلُو َوِلُّ أَْمرَِك , َكلُّ َىَذا ُىَو ِمْن َأْجِلَك َوِمْن َأْجِل 
 َولَِتُكوَن ُعْضَواً نَاِفَعاً لِنَـْفِسَك َوَأْىِلَك َوُُمَْتَمِعَك ! تـَْعِليِمكَ 

ِِنََّك أَْنَت اْلَقاِئُد ! َوأَْنَت اْلُعْضُو الَفعَّاُل َواْلُمُحرُِّك لْلَعَمِليِِّة التـَّْعِليِميِِّة !  مَ لَ عَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
ٌر  ِِنََّك َسيَُّد اْلَمْوِقُف , َورُبَّاُن السَِّفيَنِة , فـََهْل أَْنَت َواٍع ِلَمَكانَِتَك ؟ َوَىْل أَْنَت ُمَقدِّ

 لْلَمْسُؤولِيَِّة , َوُمَتَحمٌُّل لأَلَمانَِة ؟
فـََلَك َدْوٌر َكِبرٌي َوَلَك أَثـٌَر َواِضٌح يف تـَْوِجيِو أَْواَلِدَك , َوِِنَّ  :َرَِمَ الَ َيَ لَِاَوَ ي ََتَ ن َأ َوَ 

اْلَمْدَرَسَة بِتَـَعاُوِنَك يـَْنَجُح َعَمُلَها , َوِِنَّ َوَلَدَك ِِْن َّمََح يف َحَياتِِو َغِنْمَت أَْنَت 
ُرَك َوَسِلْمَت , َوِِْن تـََعثَـَّر َحزِْنَت أَْنَت َوَتِعْبَت , فَِإيَّا َك َأْن تـُْغِفَل َدْوَرَك أَْو تـَتـْ

 تـََعاُوَنَك !
يَعاً يف َحاَجٍة َِِل التـََّعاُوِن لَِيُكوَن أَْوالُدنَا ِمْن بَِننَي َوبـََناٍت :ََةَ وَ خَ اَاإلَِهَ ي َ أَ  ِِنَـَّنا َجَِ

ْم ! َْمُْن يف َحاِجٍة َعَلى َأْحَسِن َما َيُكوُن يف ِديِنِهْم َوَأْخَلِقِهْم َوتـََعاُمِلِهْم َوِدرَاَسِتهِ 
َِِل َأْن يـَتَـَعلَُّموا االْعِتَماَد َعَلى الِل يف ِدرَاَسِتِهْم َمْع َبْذِلِِم لأَلْسَباِب ! فـَنـَُعلَِّقُهم بِالِل 

َبَة الِل َعزَّ َوَجلَّ يف َّمَاِحِهْم فـَُهَو الِذي بَِيِدِه النـَّْفُع َوبَِيِدِه َدْفُع الضُّرِّ ! نـَُعلُِّمُهْم ُمرَاقَـ 
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َعاِء َوالتََّضرُِّع  َواخلَْوَف ِمَن الِل , فـََقْبَل َأْن يـَتَـَوجََّو لَِقاَعِة االْمِتَحاِن ُيْسَبُق َذِلَك بِالدُّ
 َِِل الِل !

 َوِِْن تـََوضََّأ َوَصلَّى رَْكَعََت الضَُّحى قـَْبَل َأْن َِيْرَُج َفَما َأَْجََل َىَذا ! 
 َدَعَواٍت َيْسَمُعَها ِمْن ِلَساٍن َذاِكٍر َوِمْن قـَْلٍب َخاِشٍع !ُّتَّ َودِّْعُو أَْنَت بِ 

َنَك ِبَصَلِح ُذرِّيَِّتَك !  أَقـَرَّ اللُ َعيـْ
يَعاً َأْن نـَْعَلَم َأنَّ اْلِغشَّ َحرَاٌم َوأَنَُّو ُُمَاِلٌف ِلَشرِْع  :َونَ مَ لَِسَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  َنا َجَِ ِِنَُّو َيَُِب َعَليـْ

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  َعْن َأِب ُىرَيـْرَةَ فنَّ اْلِغشَّ ِمْن َكَبائِِر الذُّنُوِب َقلَّ أَْو َكثـَُر , الِل , َبْل ِِ 
 َرَواُه ُمْسِلم. (َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمّنِّ )َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل 

 َفَمْن فـََعَل الِغشَّ أَْو َرِضَي ِبِو نَاَلُو َنِصيَبُو ِمَن َىَذا الَِْديِث َوَما ِفيِو ِمْن الَوِعيِد ! 
َع َىَذا  َفَكْيَف يـَْرَضى اْلُمْسِلُم اْلُمَصلِّي الِذي يـَْرُجو رَبَُّو َوَِيَافُُو َأْن يَِغشَّ َوَقْد َسَِ

َر أَيُـَّها اِْلْخَوُة الَوِعيَد ؟ َكْيَف َتْسَمُح َلُو نـَْفسُ  ُو َأْن يـَْقََتَِب ِمْن َىَذا اخلَْطَِر ؟ ِِنَّ اخلَيـْ
 بَِيِد الِل , َوِِنَّ رِْزَق الِل ال ُيْطَلُب ِبَْعِصَيِتِو , َوال يـَُناُل بِِإْغَضاِبِو !

ِلُوُجوِد بَِناٍء َىشٍّ  ِِنَّ اْلِغشَّ َطرِيٌق ِلَضَياِع اْلُمْجَتَمِع َوَخرَاِب أَفْـرَاِدِه ! ِِنَُّو َطرِيقٌ 
ُفُع ُمَواِطَناً  َوُمَؤسََّساٍت َضِعيَفٍة َوَدَوائَِر ُمَهْلَهَلٍة ال تـُْتِقُن َعَمَلً َوال تـَُؤدِّي أََمانًَة َوال تـَنـْ

ا تـَرَبَّْت َعَلى الِغشِّ !  َوال ُتَساِعُد َعاِجزَاً , َلنَّ
يُل التَّْدِبرِي ال يـَْنظُُر لألُِفِق َوال يـََتَجاَوُز تـَْفكريُُه َوِِنَّ بـَْعَض النَّاِس َضِعيُف التََّصوُِّر قَلِ 

 َمْوِضَع َقَدَمْيِو !
ِِنَُّو بِالِغشِّ َِيْرُُج َغَداً ِعْنَدنَا طَِبيٌب فَاِشٌل َوُجْنِدي  َجَباٌن َوُمَوظٌَّف َخاِئٌن , يـَتَـَعاَمُل 

ُو َىَكَذا َنَشَأ ! َغَداً نـَْنَدُم ِحنَي يـَتَـَولَّ َىُؤالِء بِالرََّشاَوى َوُيِضيُع َمَصاِلَح اْلُمواِطِننَي لَنَّ 
َر اللُ  –الطَُّلِب الِذيَن َعاُشوا بـَنْيَ َكنَـَفاِت الِغشِّ  يـَتَـَولَّْوَن ِقَياَدَة اْلُمْجَتَمِع  –ال َقدَّ

َََْت اخلَِيانَِة َوَعاَش , َوَيِصريُوَن ُىم الرَُّواَد ِلَمَصاِلِِو , فََأيُّ َخرْيٍ يـُْرَجى ِمَّْن تـََرّبَّ   
 َعَلى َتْضِييِع اَلَمانَِة ؟
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َر أَْوالَدُه ِمن الِغشِّ !  ِِنَّ الَواِجَب َعَلى َوِلِّ اَلْمِر ِمن الِبَدايَِة َأْن ُُيَذِّ
ِلِب نـَْفَسُو وََكَذِلَك ُيَُِب َعَلى اْلُمَعلِِّم , لَنَُّو ُىَو اْلُمَرِبِّ ! َبْل ِِنَّ الَواِجَب َعَلى الطَّا

ُر َغيـْرَُه ِمْن زَُمَلئِِو َوأَقْـرَانِِو !  َأْن يـَْبَتِعَد َعْن الِغشِّ َوُُيَذِّ
َر َأْن َغيـْرَُه َغشََّشُو ِمْن ُمَعلٍِّم أَْو طَاِلٍب , أَْو حَّتَّ ُمِديِر اْلَمْدَرَسِة :  َبْل َلْو ُقدِّ

َتطاََع , َوِِْن تـَْرَك َذِلَك ُموِجٌب لِلَّْعَنِة , فـََيِجُب َأْن يـُْنِكَر َعَلْيِو َويـَُناِصَحُو َما اسْ 
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن  )اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  ! اذَ ىَ َوُمْؤِذٌن بِالسُّْخِط , َوَما َأْكثـََر َمْن َجِهَل 

* انُوا يـَْعَتُدوَن َبِّن ِِْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وَكَ 
  (َكانُوا اَل يـَتَـَناَىْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ 

ُمرَاقـََبِة الطَُّلِب أَثـَْناَء االْمِتَحاِن َوَمْنِعِهْم ِمْن  يف  مِ لِّ عَ مُ ى الْ لَ عَ  َكِبريَةٌ  ةَ يَّ ولِ ؤُ سْ مَ الْ  نَّ ِِ وَ 
 وسِ فُ النـُّ  اءِ فَ عَ ضُ  ئُ رِّ َيَُ  ةِ بَ اقَـ رَ مُ  الْ يف  نَ اوُ هَ التـَّ  نَّ , لَ  كَ لِ ذَ  َفَل يـَتَـَهاَوْن يف  , َأْن يَِغشُّوا

 ! شِّ ى الغِ لَ عَ  َلبِ ن الطُّ مِ 
َوِِنِّ أَْربَأُ بِاْلُمَعلِِّم الَفاِضِل َأْن يـَْرَضى بِالِغشِّ , َوأُِعيُذُه بِالِل َأْن يـَْفَعَلُو ُىَو أَْو َيْسَمَح 
قَِّة يف التَّْصِحيِح , أَْو  ِبِو , َسَواٌء يف اْلُمرَاقـََبِة أَْو يف َتْسرِيِب اَلْسِئَلِة , أَْو يف َعَدِم الدِّ

َرَجاِت َما ال َيْسَتِحقُّ , فَِإنَّ َذِلَك ُكلُُّو َداِخٌل يف الِغشِّ و  َمْن زِيَاَدِة الطَّاِلِب ِمن الدَّ
َخَيانًَة  ِِنَّ َذِلَك َخَيانًَة للِديِن ِمْن ِجَهِة الِل َعزَّ َوَجلَّ , وا ! َبْل َغشَّ فـََلْيَس ِمنَّ 

ْوَلِة الَِت َحََّلْتَك َىِذِه اَلَمانََة َوَجَعَلْت الثِـَّقَة ِفيَك , وَ  َخَيانًَة ِمْن ِجَهِة َوَلِّ اَلْمِر  الدَّ
َك َأْن ََتُوَن ! َبْل ِِنَّ َىَذا ِغش  َوِخَيانٌَة الِذي َأْطَلَق فـَْلَذَة َكِبِدِه بـَنْيَ َيَدْيَك , فَِإيَّا

قَِّة يف  حَّتَّ للطَّاِلِب نـَْفَسُو , لَنََّك َضيـَّْعَتُو بِتَـَهاُوِنَك بِالتَّْدرِيِس ُّتَّ ِبَعَدِم الدِّ
َغَداً يـَْنَدُم  ُّتَّ  -التَّْصِحيِح , أَْو بِالسََّماِح َلُو بِاْلِغشِّ , أَْو _ َوالِعَياُذ بِالِل تـَْغِشيِشِو 

ِعْنَد ُدُخولِِو يف اجْلَاِمَعاِت َويف اْخِتَباِر الِقَياِس َواْمِتَحاِن الُقُدرَاِت , لَنَُّو ال َشْيَء 
َمُو َوال ِعْلَم َمَعُو َِيُْدُمُو , فََأيُّ َخرْيٍ اْكَتَسَبُو ِمْن ِشَهاَدٍة َحََلَها َوِمْن َوَرَقٍة  ِعْنَدُه يـَُقدِّ



 (لعبث يف االمتحاناتا)جمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حممد بن مبارك الشرايف

 5 

ٍة َمَلَكَها ؟ فََأوُُِّلَا ِخَيانٌَة َوآِخُرَىا َنَداَمٌة , فـٌَهَناَك يـَْعِرُف َمَدي ِغشََّك َلُو َوَمَدى ُمَزوَّرَ 
َفُع النََّدُم تِْلَك السَّاَعِة !   ُسوِء َعَمِلِك َمَعُو , َوِحيِنَها يـَْنَدُم َوَلِكْن اليـَنـْ

َتُكوَن ِمْن َأْىِل َىِذِه الَشاِكَلِة , أَْو َتُكوَن ِمْن  ِِنِّ أُِعيُذَك بِالِل َأنْ :ََمَ لَ عَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 َىِذِه الَفِصيَلِة الضَّارَِّة !

َوِِيَّاَك َأْن ََتَْضَع للضُُّغوِط ِمن الطَُّلِب أَْو ِمْن َغرْيِِىم أَْو حَّتَّ للتـَّْهِديَداِت الَِت َقْد 
َفَطرِيُق اَلَمانَِة لَْيَس َمْفُروَشاً بِالُوُروِد وال  (2)ُيْطِلُقَها بـَْعُض السَُّفَهاِء لِبَـْعِض اْلُمَعلِِّمنيَ 

 َخالَِياً ِمن الصُُّعوبَاِت , ثـَبََّتَك اللُ َوَأَعاَنَك !
َوِِنَّ الَواِجَب َعَلى أَْولََياِء الُُموِر َبْل َوالطَُّلِب أَْن َيُكونُوا َعْونَاً ُلولَِئَك اْلُمَعلِِّمنَي 

رِِّسنَي النَُّجَباِء الِذيَن َحَُلوا اَلَمانََة َوأَدَّْوا الرَِّساَلَة ِلَكْي يـََتَشجَُّعوا الُفَضَلِء َواْلُمدَ 
 : , أعوذ بالل من الشيطان الرجيم َويـَْثبُُتوا

ْقَن ِِنَّا َعَرْضَنا اْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأَبـَنْيَ َأْن َُيِْمْلنَـَها َوَأْشفَ )
ْنَساُن  َها َوَحََلَها اْْلِ  (ِِنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل ِمنـْ

 اخلطبة الثانية
الَْْمُد لِل الَواِحِد اَلَحِد الِذي ََلْ يَِلْد وَََلْ يُوَلْد وَلَْ َيُكْن َلُو ُكُفَواً َأَحد , َوالصََّلُة 

 َوَصْحِبِو َوَمْن تـََعبَّد .َوالسََّلُم َعَلى النَِّبِّ اْلُمَمجَّد َوَعَلى آلِِو 
َوتـََناَىْوا َعن , َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالتـَّْقَوى , فَاتَـُّقوا الَل أَيُـَّها اْلُمْسِلُموَن أ م اَب  ع د َ:َ

 !َفِفي َذِلُكْم َّمَاُحُكْم َوَفَلُحُكْم , َوَصَلُح أَْمِر ِديِنُكْم َوُدنـَْياُكْم  , اِْلّتِْ َوالُعْدَوانِ 
ة َ:َ و  َيْكثـُُر يف َىِذِه اَلْزَماِن ُعُموَماً َويف أَيَّاِم االْخِتَبارَاِت ُخُصوَصاً , أ ي  ه اَاإِلخ 

َوأَفْـَعاٌل ُمْؤِذيٌَة َوأَْعَماٌل ُمْقِلَقٌة , َشَباٌب فَارُِغوَن َقلَّ  , َظَواِىُر ُمْؤِسَفٌة َوَمَناظُُر ُمْزِنَةٌ 
 ِديَدَة , َوَظَهَرْت ِمنـُْهمُ اَلِسيُب , َمَلُكوا السَّيَّارَاتِ اجلَْ  َعنـُْهمُ الرَِّقيُب َوَغاَب  ِمنـُْهمُ 

                                                           
قد حصل ىذا لبعض املعلمني فبعضهم كسرت سيارتو وبعضهم وضع خطاب هتديد على بابو , بل وضع رصاصات  ((2

 مسدس يف ظرف أمام بيتو ]والافظ ىو الل[.
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طُوِط الَعامَِّة ,  اْلُمَخاَلَفاُت الَعِديَدُة , َشَباٌب ِبَسيَّارَاهِتِم يف َوَسِط اْلبَـَلِد َوَعَلى اخلُْ
ِة َوُمَضايـََقٌة لْلَعاِبرَِة , َوِِْزَعاٌج لألَْنِظَمِة , َوِِيَذاٌء لْلَمارَّ  ْرَعاٌت ُمْهِلَكٌة َوََتَاُوزٌ سُ 

 لْلُمَواِطِننَي َوتـَْرِويٌع لآلِمِننَي !
ُوُقوٌف يف أََماِكَن ال َيْسَمُح ِبَا النِّظَاُم , َوَََرَُّكاٌت يف الشَّوارِِع ُتَسبُِّب لزَِّحاَم : 

ْلُمْسِلِمنَي والتـََّعدِّي َعَلى لِ  اِْلْشَغالِ  فـََلْيَت ِشْعرِي َما الِذي َجَناُه َىُؤالِء ِمن
 اْلَمَساِكني ؟ 

ُو َكِلَماِت للشََّباِب الُعَقَلِء والطَُّلِب النَُّبَلِء : فََأيُّ َمْصَلَحٍة ََتِْنيَها ِعْنَدَما  ِِنِّ أَُوجِّ
 ؟َتِقُف ِبَسيَّاَرِتَك يف َوَسِط الطَّرِيق َوََتِْلُس َوقْـَتاً َطوِيًَل ُتَكلُِّم الرَِّفيق 

َ:َ  َىْل  َتْسَتِفيُد ِمْن َذِلَك رِفْـَعًة يف ِديِنَك أَْو َمَْمَدًة يف ُدنـَْياك ؟أ ي  ه اَالش اب 
َ:َ َها , أَْو َحاَجٌة َلَك فَاِئَدٌة ِفيَها ؟ أ ي  ه اَالش اب   َىْل ُوقُوُفَك َضَرورٌَة البُدَّ ِمنـْ
َ:َ  دُّ ِِيَذاَءَك للنَّاِس ُبطُوَلًة ؟عُ ًة ؟ أَْم تَـ ِبُ َىَذا ُرُجولَ َىْل تـَْعتَ أ ي  ه اَالش اب 

َىْل َوَصَلْت ِبَك اْلَاُل َِِل َأْن تـََتَمتََّع بِِإيَذاِء النَّاِس ؟ َوُُتَاِرَس ِىَوايـََتَك يف ِِْزَعاِج 
َعَواِت تـُْرَفُع ِضدََّك َِِل َربِّ اَلْرِض َوالسَّ  ِمْن  , َماَواتِ اْلُمْسِلِمنَي ؟ أََما تـَْعَلُم أَنَّ الدَّ

 أُنَاٍس آَذيـْتَـُهم َوِمن ُمْسِلمنَي أَقْـَلْقتَـُهم ؟ 
أََما َعِلْمَت َأنَّ َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم تـَْرَتِفُع فـَْوَق اْلَغَماِم فـَيَـُقوُل اللُ َِلَا : َوِعزََِّت َوَجَلِل 

 ( ! 1لَْنُصرَنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحني )
َنُو أََما َسَِْعَت قـَْوَل النَّ  ِبِ َصلَّى اللُ َعَلْيِو َوَسلََّم )َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإنَُّو لَْيَس بـَيـْ

َ(1َوبـَنْيَ اللَِّو ِحَجاٌب()
:َ أََما َعِلْمَت أَنََّك َقْد تـََتَسبَُّب يف فـَْقِد َحَياِتَك أَْو َحَياِة َغرْيَِك ؟ أََما  أ ي  ه اَالش اب 

ْعَت َماَل أَبِيَك بِتَـْفِحيِطَك بِالسَّيَّارَِة ؟ فـََهْل يف َىَذا رِفْـَعٌة ِلرَْأِس َعِلْمَت أَنََّك َضيـَّ 
َيا َأَسَفاُه َوالِل َعَلى َشَباٍب َسَقطُوا َِِل َىِذِه فَـ أَبِيَك ؟ أَْو َمَْمَدٌة ِْلْخَواِنَك َوَذِويَك ؟ 

َرَجِة ! حَّتَّ  َيانِيٌَّة ! , ٌة ُجُنونِيَّةٌ ِعْنَدُىم ُسْرعَ  الرُُّجوَلةُ  َصاَرتِ  الدَّ  أَْو َحرََكاٌت ِصبـْ
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مَِ َاإِلس َل  ُعوُدوا َِِل الِل َواْنظُُروا يف َطرِيِقُكم َورَاِجُعوا أَنـُْفَسُكم َواقْـَتُدوا  :َش ب اب 
َعاِة اْلُمْصِلحني !  بَِأْىِل الصََّلِح واالْسِتَقاَمِة ِمْن طََلَبِة اْلِعْلِم اْلُمْفِلِحنَي َوِمن الدُّ

ُهْم الِذيَن اْخَتاَرُىم اللُ ِلُصْحَبِة نَِبيِِّو َصَلى اللُ َعَلْيِو  اقْـَتُدوا بِالصََّحابَِة َرِضَي اللُ َعنـْ
 َوَسلَّم , َواَْسَُعوا َماَذا يـَُقوُل الَقاِئُل ِفيِهْم : 

 ُىْم َما َِلُم يف النَّاِس َأْشَباهُ  # الَقْومُ    َحابَِة يف ُزْىٍد َويف َورَعٍ ُكْن َكالصَّ 
 # َكْم َعاِبٍد َدْمُعُو يف اخلَْدِّ َأْجرَاهُ       ٍل َِِذا َجنَّ الظََّلُم ِبِمْ ُعبَّاُد لَيْ 

 # َىبُّوا َِِل اْلَمْوِت َيْسَتْجُدوَن لُْقَياهُ  َوُأْسُد َغاٍب َِِذا نَاَدى اجلَِْهاُد ِبِمْ 
 لََنا َُمَْداً َأَضْعَناهُ  نَ ُدو يِّ شَ ِمْن ِمْثِلِهْم نـََفرَاً   # يُ  فَابـَْعْث لََنا يَا َربِّ 
يًَل , اللَُّهمَّ ُردَّنَا ِِلَْيَك َردَّاً اللَُّهمَّ رُ  يًَل , اللَُّهمَّ ُردَّنَا ِِلَْيَك َردَّاً َجَِ دَّنَا ِِلَْيَك َردَّاً َجَِ

يًَل! اللَُّهمَّ َأْصِلْح َشَباَب اْلُمْسِلِمنَي َواْىِدِىْم ُسُبَل السََّلِم , َوَأْخرِْجُهْم ِمْن  َجَِ
نـَْيا َواآلِخرَة ! اللَُّهمَّ الظُُّلَماِت َِِل النُّوِر ! ا للَُّهمَّ َيسِّْر َِلُم النََّجاَح َوالَفََلَح يف الدُّ

َأْصِلْح لََنا ِدينَـَنا الِذي ُىَو ِعْصَمُة أَْمرِنَا , َوَأْصِلْح لََنا ُدنـَْيانَا الَِت ِفيَها َمَعاُشَنا 
َها َمَعاُدنَا.  َوَأْصِلْح لََنا آِخرَتـََنا الَِت ِِلَيـْ

ْحَساِن َوِِيَتاِء ِذي اْلُقْرَّب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء  اهلِلَ:َِعب ادَ  ِِنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ
ُقُضو  ا َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن * َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّو َِِذا َعاَىْدُُتْ َواَل تـَنـْ

 ْعَد تـَوِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّو َعَلْيُكْم َكِفيًَل ِِنَّ اللََّو يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلوَن !اْلَّْيَاَن بَـ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َعْبِدَك َوَرُسوِلَك ُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َأَْجَِعنَي َواْلْمُد لِل 

 .الَعاَلِمني  َربِّ 
 


